WILT U WEER GENIETEN VAN HET ZWEMMEN
IN DE VRIJE NATUUR?
DAN ZAL ONS CONCEPT VAN DRIJVENDE
ZWEMBADEN U WEL KUNNEN BEKOREN.
De aanleg van een drijvend zwembad in de vrije natuur is een
uitstekend alternatief voor een traditioneel zwembad. Dit systeem
is volledig modulair en kan daardoor aan alle types waterpartijen
worden aangepast. Zo kunt u zwemzones aanleggen met
verschillende dieptes en kiezen uit een ruim assortiment accessoires
om uw zwembad een persoonlijk toets te geven.

Het is ook mogelijk om vlotterlijnen aan te brengen om de zwemzone
af te bakenen. De boeien uit centrifugaal gegoten polyethyleen
hebben een diameter van 18 cm en zijn 80 cm lang. Het bijzondere
eraan is dat ze niet op een drijvend koord worden geregen, maar eraan
vast worden gehaakt.

Het zwembad bestaat uit twee delen
: een dubbele rand van kubussen
van 50 x 100 cm x 40 cm -het
zichtbare deel van het zwembad- en
een bodem van dubbele kubussen
met lage uitwatering van 50 cm x
100 cm x 25 cm.
De rand is volledig modulair. U
kunt dus beslissen om hem de
door u gewenste vorm te geven.
U kunt dus zelf beslissen welke
vorm hij krijgt. En waarom zou u
geen verschillende zwemzones
aanleggen? De bodem is
vastgemaakt aan de rand met
behulp van gegalvaniseerde
stalen staven. De diepte van de
verschillende bekkens is dus
gemakkelijk te regelen.

TOTAL MODULARITEIT

Eenvoudige montage

Het ontwerp van de modulaire
drijvende kubussen is erg eenvoudig,
waardoor ze probleemloos met
verschillende verankeringstypes
samengaan en accessoires zoals
aanmeerkikkers, fenders, relingen of
polyethyleen ladders.

De SunnyDock kubussen zijn
voorzien van 4 oren op verschillende
hoogtes. Ze worden aan elkaar
vastgemaakt met behulp van
bevestigingspennen, die met een
specifiek gereedschap op elkaar
geklemd worden.

EEN VEILIG ZWEMBAD
Aan de omtrek wordt een net
bevestigd aan polyethyleen
relingpalen om de rand van de
structuur af te bakenen. Ook de
onderkant is beschermd door
zijnetten met zeer fijne mazen.

Verankering en accessoires

Verankering met dubbelgelede bevestigingsbeugel

Dock Marine Europe

+ 32 (0) 4 226 60 07
+ 32 (0) 470 03 77 69

Aluminium loopbrug

Rue de la Brasserie 8 bte 4
4000 Liège - België

info@dockmarine-europe.com
www.dockmarine-europe.com

PF-1705-NL

Een drijvend zwembad kan met meerboeien of gelede bevestigingsbeugels verankerd worden, afhankelijk
van de omgeving en van de aard van de waterpartij.
Niet alleen kunt u met relingpalen en een net de structuur beveiligen, we bieden ook polyethyleen ladders
aan alles mooi te laten ogen. Verder zijn er vaak ook één of twee aluminium of polyethyleen loopbruggen
nodig.

